Startdag Vastenactie Noord Nederland op 18 november 2017
U wordt van harte uitgenodigd voor de Startdag Vastenactie in het Noorden op
zaterdag 18 november as. in Drachten.
Ook dit jaar willen wij een gevarieerd dagprogramma aanbieden, waarmee u
geïnspireerd wordt om in 2018 met hart en ziel campagne te voeren voor de
Vastenactie. Het campagne-project van 2018 ligt in Zambia.
Op deze zaterdag zal onze nieuwe bisschop voor het eerst ook op de Startdag
aanwezig zijn.
De dag is bedoeld voor de leden van de VOM-groepen, pastorale
beroepskrachten, vrijwilligers van kindernevendienst-groepen en
catechesegroepen. Ook nodigen we graag leerkrachten uit van de katholieke
scholen in ons bisdom. Er wordt ook aandacht besteedt aan de Scholentour van
Vastenactie.
Waar : Kerkgebouw De Arke in Drachten ,
Flevo 161, 9204 JT Drachten.
Tel. 0512 – 522140
Kosten: de dag wordt u aangeboden door Vastenactie en het Bisdom
Groningen-Leeuwarden.
Parkeren: er is voldoende parkeergelegenheid op het parkeerterrein voor de
kerk.
Dagprogramma:
9.30 uur
10.00 uur
10.15 uur
11.00 uur

ontvangst met koffie en thee
welkom en opening door Agaath Erich
Openingsgebed door bisschop Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout
Toelichting op het campagne-project 2018 in Zambia door Johan
Compier
pauze met koffie en thee

11.15 uur
12.00 uur
13.00 uur

Mgr. Dr. Van den Hout spreekt over diaconie en het belang van
dit werk voor de parochie.
lunch
middagprogramma met 2 workshops:

1) Angelique Steysel vertelt u over de mogelijkheden voor scholen,
catechesegroepen en/of kindernevendienstgroepen om te werken
met dit vastenactieproject.
Er is ook materiaal voor gezinsvieringen.
Ook zal zij iets vertellen over de succesvolle scholentour die
Vastenactie in het leven heeft geroepen. Ook uit ons bisdom
doen er scholen mee.
Ze zal materiaal laten zien en nodigt uit tot het uitwisselen
van ideeën.
2) Misschien hebt u in uw parochie een project lopen in de Derde
Wereld, waarvan u denkt: misschien kunnen we daar tijdens de
vastenactie en met de organisatie van Vastenactie iets mee doen.
Kortom: een eigen projectaanvraag binnen Vastenactie: hoe doe
je dat en hoe werkt het? Wat zijn de voorwaarden?
Mensen die dit in de praktijk hebben gebracht, komen ons
hierover vertellen.
14.15 uur
14.30 uur

theepauze
afronding en afsluitende viering.

Aanmelding is noodzakelijk in verband met de lunch, die u wordt aangeboden.
Ook willen we u vragen bij aanmelding uw voorkeur aan te geven voor de
middagworkshop.
U kunt zich aanmelden bij : l.winter@bisdomgl.nl
Wij verheugen ons op uw komst!

Namens Vastenactie : Johan Compier
Namens het bisdom: Henriët Lases, Harmen Altena en Agaath Erich

